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Изх. № 17938/11.12.2015 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ  

”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” 
   /п/ 

   ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

На 02.12.2015 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№ 1195/30.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-

почивно дело”, в състав: 

 

Председател: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки и 

контрол” 

Членове: 1. Петър Наков – главен експерт в отдел „Техническо осигуряване и 

транспорт”  

2. Добри Вълев – главен експерт в отдел „Обществени поръчки и 

контрол” 

се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело” по обособени позиции”. 
Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 20.11.2015 г. под ІD № 9047921 на 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана 

изх. № 15695/20.11.2015 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 01.12.2015 

година.  

Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на 

сайта на възложителя. 

На основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, съобщение с 

изх. № 15693/20.11.2015 г. за обявената публична покана е изпратено до средствата 

за масово осведомяване. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.  

На заседанието присъства г-н Костадин Недялков Костадинов - лице по 

чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

 

 



2 

 

І. Председателят на комисията оповести представените на комисията 

оферти по реда на тяхното постъпване: 
 

№ Вх. №/дата Име на участника 

Обособена 

позиция, за 

която се 

участва 

1. 
Вх. № 11402/01.12.2015 г. 

в 10:10 ч. 

ЗАД „ОЗК - 

Застраховане” АД 
І и ІІ 

2. 
Вх. № 11439/01.12.2015 г. 

в 11:22 ч. 
ЗАД „АРМЕЕЦ” АД І 

3. 
Вх. № 11503/01.12.2015 г. 

в 14:53 ч. 

„ДЗИ-ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ” 

ЕАД 

І 

4. 
Вх. № 11512/01.12.2015 г. 

в 16:10 ч. 
ЗК „Лев Инс” АД І 

5. 
Вх. № 11514/01.12.2015 г. 

в 16:37 ч. 

ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 
І 

След оповестяване на участниците, председателят и всички членове на 

комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

В присъствието на лицето, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, 

председателят на комисията отвори офертите по реда на постъпването им и 

оповести предложените от участниците цени за изпълнение на обществената 

поръчка. 

Приложение № 2 – “Предлагана цена” и Приложение № 3 – “Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката” на всички оферти, бяха подписани от 

членовете на комисията.  

С извършване на горните действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

В съответствие с чл. 40, ал. 5 от Вътрешните правила за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки 

от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на 

сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на 

купувача (Вътрешните правила), комисията продължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на документите и информацията в офертите за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

1. Участникът ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е представил оферта с вх. 

№ 11402/01.12.2015 г., при разглеждането на която комисията констатира, че 

същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

2. Участникът ЗАД „АРМЕЕЦ” АД е представил оферта с вх. 

№ 11439/01.12.2015 г., при разглеждането на която комисията констатира, че 

същата отговаря на изискванията на Възложителя. 
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3. Участникът „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД е представил 

оферта с вх. № 11503/01.12.2015 г., при разглеждането на която комисията 

констатира следното: 

Представената от участника оферта е подписана от пълномощника Славка 

Манолова, като е представено заверено копие на пълномощно. В т. 5 от Раздел 

“Допълнителна информация” на публична покана с изх. № 15695/20.11.2015 г.  е 

посочено, че офертата задължително съдържа пълномощно на лицето подписващо 

офертата (оригинал). 

Предвид на това, че в офертата на участника „ДЗИ - ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД не е представен оригинал на пълномощно на лицето, 

подписало офертата, комисията прие, че офертата на същия не отговаря на 

изискванията на Възложителя. На основание чл. 40, ал. 8, т. 1 от 

Вътрешните правила за планиране и организация на провеждането на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА “Военни клубове и 

военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на сключените договори за 

обществени поръчки и поддържането на профила на купувача (Вътрешните 

правила), комисията предлага участникът „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” 

ЕАД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

4. Участникът ЗК „Лев Инс” АД е представил оферта с вх. 

№ 11512/01.12.2015 г., при разглеждането на която комисията констатира следното: 

          Към представеното от участника ценово предложение за изпълнение на 

поръчката няма приложена ценова листа за застраховане на новопридобити МПС. В 

т. 10 от Раздел “Допълнителна информация” на публична покана с 

изх. № 15695/20.11.2015 г.  е посочено, че офертата задължително съдържа ценово 

предложение за изпълнение на поръчката - в оригинал - Приложение № 4 с 

приложена ценова листа за застраховане на новопридобити МПС (в зависимост от 

позицията, за която се участва). 

Предвид на това, че в офертата на участника ЗК „Лев Инс” АД не е 

представена ценова листа за застраховане на новопридобити МПС, комисията 

прие, че офертата на същия не отговаря на изискванията на Възложителя. На 

основание чл. 40, ал. 8, т. 1 от Вътрешните правила за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на 

изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и 

поддържането на профила на купувача (Вътрешните правила), комисията 

предлага участникът ЗК „Лев Инс” АД да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в обществената поръчка. 

5. Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е представил 

оферта с вх. № 11514/01.12.2015 г., при разглеждането на която комисията 

констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

На 09.12.2015 г., комисията определената със Заповед 1195/30.11.2015 г. се 

събра да разгледа и да оцени офертите. Поради ползване на платен годишен отпуск, 

на мястото на Петър Наков – главен експерт в отдел “ТОТ”, участие в състава на 

комисията взе резервния член Захари Бисеров - главен експерт в отдел “ТОТ”. 
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Същият се запозна със списъка на постъпилите оферти и представи декларация за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 

 

ІІ. Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите, които 

отговарят на изискванията на Възложителя по критерия „най-ниска цена”: 

II.1. По обособена позиция № 1: Задължителна застраховка “Гражданска 

отговорност” на МПС-та, собственост на ИА “ВКВПД”: 

1.Участникът ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 5 962,68 (пет хиляди деветстотин шестдесет и 

два лева и 0,68) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП. 

2.Участникът ЗАД „АРМЕЕЦ” АД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 6 023,57 (шест хиляди двадесет и три лева и 0,57) лв. без 

ДДС с 2 % данък по ЗДЗП. 

3. Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 6 689,53 (шест хиляди шестстотин осемдесет 

и девет лева и 0,53) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП. 

При проверка на ценовото предложение се установи, че: 

При изчисляване на общата цена е допусната сборна грешка, в резултат на 

което общата цена за изпълнение на поръчката е 6 689,48  лв. без ДДС, а не 

посочена от участника 6 689,53 лв. без ДДС. Предвид на това, че констатираната 

разлика от 0,05 лв. се дължи на очевидна техническа грешка, която няма да доведе 

до промяна на оценката, която ще бъде получена и не дава предимство на 

участника при класиране на офертите, комисията допуска офертата до оценяване. 

 

II.2. По обособена позиция № 2: Застраховка “Злополука” на местата в МПС 

за МПС-та, собственост на ИА “ВКВПД”: 

1. Участникът ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 956,76 лв. (деветстотин петдесет и шест лева 

и 0,76) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП. 

 

III. Класиране на офертите: 

III.1. Обособена позиция № 1: Задължителна застраховка “Гражданска 

отговорност” на МПС-та, собственост на ИА “ВКВПД”: 

№ КАНДИДАТ 
ЦЕНА без ДДС 

с 2 % данък по ЗДЗП 

1. ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД 5 962,68 лв.  

2. ЗАД „Армеец” 6 023,57 лв. 

3. 
ЗАД “Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 
6 689,48 лв. 

 

III.2. Обособена позиция № 2: Застраховка “Злополука” на местата в МПС 

за МПС-та, собственост на ИА “ВКВПД”: 
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№ КАНДИДАТ 
ЦЕНА без ДДС 

с 2 % данък по ЗДЗП 

1. ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД 956,76 лв. 

 
Комисията, определена да получи, разгледа и оцени офертите, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и 
военно-почивно дело”, по обособени позиции”, предлага за изпълнител на 
обществената поръчка: 

По обособена позиция № 1: Задължителна застраховка “Гражданска 

отговорност” на МПС-та, собственост на ИА “ВКВПД” - класираният на първо 

място участник – ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД с подадена оферта с вх.                 

№ 11402/01.12.2015 г. с предложена цена: 5 962,68 (пет хиляди деветстотин 

шестдесет и два лева и 0,68) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП. 

Обособена позиция № 2: Застраховка “Злополука” на местата в МПС за МПС-

та, собственост на ИА “ВКВПД” - класираният на първо място участник –  ЗАД 

„ОЗК - Застраховане” с подадена оферта с вх. № 11402/01.12.2015 г. с предложена 

цена 956,76 лв. (деветстотин петдесет и шест лева и 0,76) лв. без ДДС с 2 % данък 

по ЗДЗП. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 
 

 

Председател: Надя Петрова ............/п/.....................   

Членове:      Захари Бисеров  ............./п/...................   

Добри Вълев ................./п/....................  

  


